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KÜLÖNSZÁMOK

A lapok pro�lja
Praktika TÁSKÁK különszám
Az egyedi darabok, a különleges TÁSKÁK szerelmeseinek 
ajánljuk a Praktika új különszámát, amelyben több stílusú 
táska leírásának elkészítését mutatjuk be. Egy szép táska elké-
szítése már nem egy szakma, mi magunk is elkészíthetjük egy 
jó varrógéppel. Ahogy a Praktika brandtől megszokhattuk, 
ezúttal is fázisfotók segítik a darabok elkészítését. 
Neszesszerek, oldaltáskák, utazó- és sporttáskák, shopperek és 
clutch-ok készítése mellett különleges darabok is bekerültek 
a Praktika TÁSKA különszámba: biciklire rögzíthető táskát, és 
piknik kosarat is készíthet az olvasó a magazin segítségével. 
Lelkes kezdők éppúgy találnak varrnivalót maguknak, mint 
a haladó varrók. A Praktika TÁSKA mindenkinek szól, akiben 
ott él az alkotásvágy és szeretne egyedi darabokat hordatni.
 
Praktika GYEREK különszám
A Praktika magazin megújult GYEREK különszámában olyan 
kézműves tartalommal várjuk a családokat, amelyeket a gye-
rekek egyedül is vagy minimális irányítással elkészíthetnek. 
Egyszerűen megalkotható, de látványos DIY-megoldásokat 
mutatunk be, olcsó és elérhető alapanyagokból. Emellett 
izgalmas foglalkoztató feladatokkal várja a kis olvasókat, ter-
mészetesen azokat is, akik még nem tudnak olvasni.

Praktika ADVENT különszám
A Praktika magazin ADVENT különszáma igazi feltöltődés, 
amely inspirációt nyújt az otthonunk ünnepi hangulatának 
megteremtéséhez. Igazi unikum a lappiacon, mert a DIY-tar-
talom helyett az inspiráló megoldások kerülnek a fókuszba. 
Olyan egyszerű ötletek tárháza ez, amelyek fázisfotós bemu-
tatás nélkül is elkészíthetőek, megvalósíthatóak.. A címlapon 
berendezett, látványos ünnepi szobában minden alkalommal 
egy ismert ember jelenik meg, akivel a magazinban interjú 
is olvasható az ünnepről, családról, hogy az Advent magazin 
valódi kikapcsolódást nyújtson.

Praktika Amigurumi különszám
A magazin a rendkívül népszerű amigurumihorgolást helyezi 
fókuszba. Számos új és inspiráló megoldást kínál a technika 
szerelmeseinek a Praktika magazinnál már ismert magas tar-
talmi minőségben.

Célcsoport 
18-49 éves, ABC1 státuszú, városlakó, főbevásárló nő. A Praktikát olvasó 
nőnek fontos a családja, gyermeke és lakókörnyezete, amire hajlandó 
sokat költeni. Kifinomult ízlésű, de szélsőségektől mentes.

Miért érdemes hirdetni a lapokban? 
•  A Praktika olvasók körében átlagon felüli az érdeklődés a lakás,  

lakberendezés, gasztro, szabadidő, ismeretterjesztés témák iránt.
•  Olvasónk vagyoni helyzete jelentősen meghaladja az országos  
átlagot.

• Nyitott az újra, környezetét folyamatosan alakítja.
• A családon belül döntéshozó, főbevásárló.
• Környezete alakításában hallgatnak rá, „véleményvezető”.
• Olvasóink a lapot gyűjtik, többször kézbe veszik.
• Hirdetésével az olvasón keresztül egy családot ér el.

Terjesztés: Árusításos úton a Lapker Zrt. 

Piaci információk 
Nyomott  példányszám: 20 000 db 
Forrás: IQ Press terjesztés.

A hirdetési árak 2021 január 1-től 
érvényesek! 
Áraink az áfát nem tartalmazzák.
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Hirdetési tarifák  
Méret Ár:

2/1 1 785 000 Ft

1/1 1 050 000 Ft

1/2 630 000 Ft

1/3 480 000 Ft

1/4 380 000 Ft

B/II 1 260 000 Ft

B/III 1 155 000 Ft

B/IV 1 325 000 Ft

B/II + 1/1 2 100 000 Ft

Hirdetéssel kapcsolatos információk
hirdetes@iqpress.hu
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KÜLÖNSZÁMOK
Műszaki paraméterek
Terjedelem: 96 + 4 oldal 
Papírminőség:  60 g LWC műnyomó (belív), 150 g fényes  
műnyomó (borító) + fényes fólia B1 és B4 oldalakon 

Anyag leadása   
300 dpi-s, CMYK (a dokumentumba ne legyen színpro-
�l beágyazva), TIF vagy PDF állomány, maximum 300%
festékösszterheléssel, a fekete szövegek és logók egy színnel, 
felülnyomással legyenek a hirdetésben.

Kötészeti, vágási pontatlanságokból adódóan a kifutó  
méretre készült anyagoknál ne kerüljenek fontos információk  
a vágáshoz 6 mm-nél közelebb. 

Méret Tükör 
méret

Vágott 
méret

Kifutó 
méret

1/1 176x232 mm 200x265 mm 210x275 mm

1/2 álló 86x232 mm 98x265 mm 108x275 mm

1/2 fekvő 176x112 mm 200x127 mm 210x137 mm

1/3 álló 56x232 mm 68x265 mm 78x275 mm

1/3 fekvő 176x76 mm 200x91 mm 210x101 mm

1/4 DIN 86x112 mm 98x127 mm 108x137 mm

1/4 álló szalag 40x232 mm 53x265 mm 63x275 mm

1/4 fekvő 176x56 mm 200x71 mm 210x81 mm

2/1 álló 376x225 mm 400x265 mm 410x275 mm

B/2 + 1/1 376x225 mm 400x265 mm 410x275 mm

Hirdetési méretek 

1/2
fekvő

1/2
álló

1/3
fekvő

1/3
álló

1/4
fekvő

1/4
DIN

1/4
álló  

szalag

Anyagleadási és megjelenési ütemterv
Lapszám Megrendelési 

határidő
Lemondási 
határidő

Nyersanyag leadás Anyagleadási 
határidő

Megjelenés

Táska 2020.11.15 2020.11.29 2020.11.25 2020.12.09 2020.12.31

Amigurumi 2021.01.25 2021.02.08 2021.02.04 2021.02.18 2021.03.12

Gyerek 2021.04.12 2021.04.26 2021.04.22 2021.05.06 2021.05.28

Táska 2021.06.14 2021.06.28 2021.06.24 2021.07.08 2021.07.30

Amigurumi 2021.07.26 2021.08.09 2021.08.05 2021.08.19 2021.09.17

Advent 2021.09.13 2021.09.27 2021.09.23 2021.10.07 2021.10.29
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